
                        Voucher Ψηφιακή Μέριμνα 
 

Ανακοινώθηκε στη Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας το πρόγραμμα «Ψηφιακής 

Μέριμνας» με την χρήση της  πλατφόρμας digital-access.gov.gr  για το voucher των 200 

ευρώ που αφορά στην αγορά tablet, laptop ή desktop. 

Οι δικαιούχοι του πρώτου κύκλου του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 30 Ιουλίου. 

Συγκεκριμένα, οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 

ευρώ, δικαιούνται να λάβουν επιταγή (voucher) 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο 

ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. 

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του 

ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. 

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24 

ετών, ενώ τα οικονομικά κριτήρια για τους δικαιούχους είναι τα εξής: 

 Οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, μεικτά εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. 

 Οικογένεια με ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 10.500 ευρώ. 

 Οικογένεια με ένα γονιό κι ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 9.000 ευρώ. 

 

Πώς γίνεται η αίτηση στο digital-access.gov.gr για το voucher των 200 ευρώ 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση https://beneficiary.digital-access.gov.gr/, 

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και 

συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. 

Για την αίτηση απαιτούνται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η 

δήλωση της βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση, 

κάποια στοιχεία σχετικά με τη φοίτησή τους, όπως ο αριθμός σχολικού μητρώου για τους 

μαθητές, καθώς και η επαλήθευση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα 

σταλούν οι κωδικοί των επιταγών. 

Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα, μέσω διασταύρωσης πληροφοριών από μητρώα και από όλα 

τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, ωστόσο σε περίπτωση 

που αυτό δεν είναι δυνατόν, απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις 

επιταγές τους και μέσω της πλατφόρμας, αλλά και με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο το 

οποίο δήλωσαν. 

Θα μπορούν, δε, να κάνουν χρήση των επιταγών από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 

Ιουλίου, και να αγοράσουν tablet, laptop ή desktop από κατάστημα της επιλογής τους. 

Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα του προγράμματος τις προσεχείς ημέρες, ενώ θα ενημερώνονται συνεχώς. 

https://beneficiary.digital-access.gov.gr/
https://beneficiary.digital-access.gov.gr/


Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα επίσης να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές, είτε για να 

καλύψουν ολόκληρο το κόστος του εξοπλισμού της επιλογής τους, είτε μέρος αυτού, 

εφόσον ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών. 

Οι οικογένειες επίσης με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας συσκευής. 

(πηγή : in.gr) 

 

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος να συμπληρώσουν τα απαραίτητα 

στοιχεία χρησιμοποιώντας το Αριθμό Μητρώου Μαθητή που σας δόθηκε και για την 

εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε τα\στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και στο σύνδεσμο: 

https://www.minedu.gov.gr/news/47307-15-12-20-ependyoume-akomi-perissotero-stis-

psifiakes-deksiotites-texnologikos-eksoplismos-ypsous-112-ekat-evro-se-560-000-neous-

meso-voucher-2 
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